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که با میل و رغبت ( میل را پاسخ دھم -جدا از اينکه در ھفته بايد ده ھا ای. من داده است
 ھمدلی و دوستی پیدا می بسیاریاين کار را انجام می دھم، از برخی ھا می آموزم و با 

 پاسخ دھم  و يکجا به آنهکرده ام اگر يکبارھم ھست که فکر  کررپرسش م يک) کنم
بجای ھر  ،بتوانمتکرار کرد اين پرسش را  ھم اگر کسی ھا تا بعدکرده ام فراھم مطلبی

 . دھم رجوعشمطلب به آن ،بحث و سخنی
 ـ با آن ھمه اشاره ای که به تاريخ مقاالتم که چرا آن است» پرسش مکرر« ايناما 

 ) موضوعات گتره ای حرف زدگونه اينءو حق نیست که درباره( غرافیا دارندجمذھب و و 
 فاقد زيرنويس و منابع مراجعه ھستند؟

 اتفاقی نیست و عمدی روشمندانه در آن وجود  اصًال  اين موضوعبايد بگويم که
ھم در سر کالس دارد که سال ھاست به آن رسیده ام و ھم در نوشتارھا و گفتارھا، و 

 نکات، قبل از پرداختن به اينگونه ،اما بگذاريد. ش را مشاھده کرده ام مفید، اثرھای درس
از آوردن اينگونه منظور  ھم توضیحی بدھم و بگويم که عمومًا» منابع مراجعه«د در مورد خو

 : من منابع کار را به سه دسته تقسیم می کنم.چیست» منابع«
مطلبی اختصاصی را به آنھا نسبت منابعی که از آنھا نقل قول می کنیم و يا . 1
يعنی می گوئیم که اين جمله از فالن کتاب و بھمان نويسنده است، يا من اين . می دھیم

مسلم است . از فالن منبع گرفته ام) که در جای ديگری نديده ام(را » خبر اختصاصی«تکه 
رجوع به  «د و اصًال ھم مھم نیست که ايننکه اينگونه نشانی دادن ھا ضرورت تام دار

 . را در زيرنويس می آوريم يا در متن» منبع
یا ھستند و فرض بر اين است که ھر برخی مطالب از مسلمات تاريخ و جغراف. 2

 حداقلی از اينگونه اطالعات را دارد و، لذا، نیازی به ذکر منبع مربوط ای مطالعه اھل مختصر
گمان »  آسیا قرار داردءيران در غرب قارها«مثًال اگر من بگويم که .  اطالع وجود نداردھابه آن

ھم که از و از خواننده ای . منبعی ارائه دھم» اطالع«نمی کنم که الزم باشد در مورد اين 
 مسلم بی خبر است انتظار دارم که اگر در چنین سخنی شک کرد خودش ين واقعیتا

مجموعه يا مثل فرھنگ ھای اطالعات عمومی (برود و درستی مطلب را در منابع عام 
 ، در اين گونه موارد،به نظرم می رسد که. پیدا کند) »دانستنی ھا«ھای موسوم به 

البته گاھی مواردی پیش . اھانت به شعور خواننده استنوعی ذکر منبع  زيرنويس و آوردن
در اين صورت الزم . وجود دارد در منابع اختالفاتی ، يک امر ظاھرًا عامپیرامون ،می آيند که

چه در متن و چه در (ی ود اين اختالف و داليل ترجیح دادن يک گزينه بر ديگروجاست 
 670 در سال محمد بن عبداهللا«، اگر من بنويسم که مثًال. تذکر داده شود )زيرنويس

 اين سال و آن ادعا سخنانی بگويم ء و بخواھم در مورد رابطه،»میالدی ادعای پیامبری کرد
 برای ،يکی از منابع اين سال را بصورتی متفاوت آورده است آگاه باشم که ، در عین حال،و

، حق آن است که به منبع متفاوت و داليل رجحان نیافتن هبستن دھان معاند ھم که شد
 .آن اشاره کنم

گاه نیز مطلبی تئوريک مطرح می شود که از آن من نويسنده نیست اما من . 3
در آن صورت وظیفهء من است که . ممی خواھم بحثم را در چھارچوب آن نظريه مطرح کن
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بگويم صاحب و آفرينندهء اصلی نظريهء مورد استفادهء من کیست و اين نظريه را در کجا 
» ماکس وبر«مثًال، من در جامعه شناسی دين به نظريه پردازی ھای . ذکر کرده است
شان را  ھاهم می کوشم آنھا را بسط داده و گزارعالقه دارم و در نوشته ھايآلمانی بسیار 

خ اسالم منطبق سازم، يا تاري) که حوزهء مورد عالقه و مطالعهء من است(بر تاريخ اسالم 
يعنی، اغلب نظريهء اصلی از آن اوست و من .  تماشا کنم ھارا از پشت عینک آن نظريه

در اين مورد من ھیچگاه سکوت . آن نظريه را بسط داده و بر تاريخ اسالم منطبق می کنم
 . ديد من را می سازند توضیح داده امساختارمنابعی که در مورد رده و اختیار نک

 با اساسًا تفاوت پرداخت عادی به مطالب تاريخی بدنیست ھمین جا بگويم که
 تزريق تئوری به گزارهء تاريخی ممکن می طريق از ھا تنھانگريستن جامعه شناسانه به آن

ھم، با ھمین بحث ھای تئوريک من، در کالس ھای درس جامعه شناسی اسالم . شود
اين . شروع می کنم تا پس از آن بتوانم مطلبی تاريخی را مورد تجزيه و تحلیل قرار دھم

 دھندهء نظريه ھای  باشم ھمواره مصرف کننده و بسطالبته بدان معنا نیست که مجبور
تئوری «جوانی اھل نظريه پردازی بوده ام و کتاب اوان  از  خودمن. ديگران باقی بمانم

برای تعقیب جريان نظريه پردازی ادبی در که ی است ئمن نمونه ای از کوشش ھا» شعر
رای آيندهء اين شعر، از سوی مورد شعر امروز ايران از يکسو، و پیشنھاد نظريه ھائی تازه ب

 .ديگر، انجام داده ام
از  اين را نیز ناگفته نگذارم که، سخن از جامعه شناسی و تاريخ رفت، و حال که

 که تنھا نظريه پردازی ھای  گوناگون مصالحیمجموعهءنظر من، تاريخ چیزی نیست جز 
مربوط به حوزهء علوم اجتماعی قادرند به آنھا معنا و مقصود و جايگاه و کارکرد اجتماعی 

من، .  را فراھم آورندمحتوای نوشتن ھای کنجکاونه، جستجوگرانه و کارآگاھانه و ببخشند
 »تاريخ« جامعه شناسی، دانسته ام که  شده در قلمرویی پیربعنوان يک دانشجو

. نسبت به ديگر علوم عمده با يک تفاوتاما ، آزمايشگاه واقعی علوم انسانی است
زيست شناسان می توانند حدس بزنند، تئوری بسازند و صحت و سقم آن را با موش ھا و 

. نین کاری ممکن نیستاما در علوم اجتماعی چ. خوکچه ھای آزمايشگاھی بیازمايند
 ای که در گذشتهء از دست رفته  بیشترآزمايشگاه نظريه پرداز علوم اجتماعیبناچار 

 را با  قرار دارد و اھل اين کار بايد بکوشد تا گذشتهء تاريخیز خود بجای نھادهچیزھائی ا
 . چراغ راه آينده کندمدد تحلیل ھای اجتماعی 

 کار اشتباه کردن ممکن نیست؟ البته که آيا در اينممکن است پرسیده شود که 
حوادث ی است که می کوشد به گذشته معنا بدھد يا ه ااشتباه کردن کار ھر آدمیزاد

ی که ھمچنان در شرايط ساخته شده بوسیلهء آن گذشته را برای اکنونیان و آيندگان
ن تر روشبرای .  روشن سازد ـامکانات دانش و فکر خودبقدر  ـ گذشته زندگی می کنند

ی که، مثًال، در مورد دايناسورھا ديرينه شناسان می توانیم به روش کار شدن مطلب
آنان زمین را می کاوند، تکه ھائی استخوان می يابند، آنھا را، . تحقیق می کنند نگاه کنیم

طرز قرار گرفتن شان را، و محیط اطرافشان را به دقت ثبت می کنند، و سپس می کوشند 
ن تخیل و تجسم، آن اسکلت عمدتًا خاک شده را باز سازی کنند؛ يعنی، تا، با بکار برد

که البته و . قطعات پازلی را کنار ھم نھند که برخی تکه ھايش برای ھمیشه گم شده اند
اسکلت يک  از کل ھیچ بعید نیست کسی که می کوشد با چند پاره استخوان باقی مانده

کار و به اشتباه، استخوان قلم پا را بجای را باز سازی کند، در حین آن کل دايناسور 
اسکلتی که بدينگونه ساخته می شود اگرچه ظاھرًا شکل . استخوان قفسهء سینه بگیرد

و شمايلی دارد و اجزائش با ھم در ارتباط اند اما بزودی ممکن است کس ديگری از راه 
ز اين راه، به ساختار برسد، اشتباه را ببیند، استخوان را بر سر جای اصلی اش بگذارد و، ا

بھر حال، در انجام کار و تفکر علمی در حوزهء علوم اجتماعی . اسکلتی ديگری برسد
چه . کوشش ما بايد آن باشد که بھترين و منطقی ترين و استوارترين حدس ھا را بزنیم

باک که آيندگان ـ با دلی باز تر و چشمی بینای گستره ھای فراخ تر ـ بساط حدس ھای 
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 حتی در چنان صورتی نیز آنھا وامدار کوشش ھای ؟درھم ريزند و طرحی نو در اندازندما را 
بر شالودهء تاريخ فراز آن را ما خواھند بود و به تصحیح عمارتی خواھند پرداخت که ما 

 .آورده ايم
اھداف » منابع مراجعه« آوردن ناخن خشکی در کار که در اين بايد اقرار کنماما 

 يا» مقاله«من وجود دارند که يکی از آنھا به خود مفھوم نوشتن  ذھنديگری ھم در 
»essay «مفھومی که بکلی با انجام تحقیقات دانشگاھی ـ به معنی خواندن بر می گردد؛ 
منابع «برداشتن و لیست » فیش«خط کشیدن و  و زير سطور کتاب ھا کردنيادداشت و 

وجه به منابع مراجعه از آن حدود سه ر مقاله نويسی تد. ـ فرق داردتھیه کردن » مراجعه
يسنده از اين کار غیر ضروری و اگر برود بايد ديد غرض نو. گانه ای که نوشتم فراتر نمی رود

 رده است؟آدم ھای ديگر پنھان ک را پشت نام ھا و خود آيا او برای بیان افکارش چیست؟
م ھای بزرگ تاريخ  اشاره به آد چھارتا که در ھر جمله سهکسانی  نسبت به ھمیشهمن

. مشکوک بوده اممحکم می کنند » منبع مراجعه «چندينبا ظاھرًا دارند و ھر کالمشان را 
به   تا راھنمائی اورا دارند اصل قصد مرعوب کردن و خفه کردن خواننده  آنھا درفکر کرده ام

 .  کارشان راستینمنابع سوی
گانه را در نوشته ھايم  آن مختصر مالحظات سه  کهپس کمتر اتفاق افتاده است

حرفی که صحت در  یکسبیشتر از آن، اگر . را نیاورده باشم» الزم«در نظر نگرفته و منابع 
ـ آنگونه که خواھد ديد ـ  برود و تحقیق کند و واقعیت را  بايد دارد خودشمی زنم شکمن 

 موش ، بیخود و بی جھت، می نويسم، و نهپايان نامهء دانشگاھینه من . نمودار سازد
حاصل شان را سال ھا خوانده ام، فکر کرده ام، ياد گرفته ام و حاال .  ام مراجعه شدهمنابع

 منبع و زيرنويس و ، جز آنچه ھائی که نوشتم، بیھوده از من. می کنم»سیھفته نوي«
نه اين زحمت را می کنم و نه اين راحتی را برای شما فراھم من . يادداشت نخواھید

 .می دھمبخودم 
عین حال توجه داشته باشید که آوردن منابع ناالزم مشکالتی را ھم به دنبال در 

 و شما پس از  خود ھم ھست و معارض دارای بديل، ھمیشهھر منبع، چرا که. دارد
دانستن منبع مراجعهء من تازه بايد برويد و تحقیقات خودتان را انجام دھید تا کاری که من 

من نکته مثًال، . م معنا و فايده ای برای شما داشته باشدبا ارائهء منبع مراجعه ام کرده ا
 شما را به  مقاله ھم می زنم و در زيرنويس»1« يک عدد شای می گويم و در برابر
ھمین که اين رجوع وجود اين چه چیزی را روشن می کند؟ . منبعی حواله می دھم

سهء گفتاورد من با آن آيا شما زحمت يافتن آن منبع و مقايداردال شما را جمع می کند؟ 
سرچشمه را بخود می دھید؟ آيا اينکه من منبعی را خوانده ام و از آن گفتاوردی ھديه تان 

 بر درستی سخن من و يا صحت مطالب آن منبع است؟ آيا اغلب رديف ی دلیلکرده ام
 بی  کردن و مجابنويسندهرای نشان دادن فضل و دانش کردن اين منابع و زيرنويس ھا ب

 اسم آدم ھا و کتاب ھا نیست؟ از طريق سر ھم کردن خواننده ویگفتگ
 کار :ھم داردديگری  ء روش شناسانهحال اين خست در آوردن منابع دلیلدر عین 

 ی تاريخ حوادث درپلیسیگمانه زنی  بیشتر به يک  در حوزهء جامعه شناسی و تاريخمن
 من دوست يعنی،. ی رايجبر اساس روش ھامقالهء آکادمیک ھت دارد تا نوشتن يک اشب

 جنايت به ءگاه در صحنهآدارم اطالعات گسسته را ـ ھمچون سر نخ ھائی که يک کار
 به اولین ی پر کنم،استداللگمانه زنی  کنم، خالی ھا را با سوار ھمدست می آورد ـ 

تا می خواھد به اصرار  که از من  راپاسخ خرسند نشوم، به قول فرنگی ھا، ديوار واقعیتی
 و بکوشم خودم واقعیتی را بسازم که دارای ساختمان و سوراخ سوراخ کنم،رش بدارم باو

 .  باشدئی يکپارچهکلیت و معنا
در من اين ساختمان را پیش روی خواننده ام می گذارم و از او ھم توقع دارم آنگاه 

  ھاپیش گزارهھم به استحکامش شک کند، يعنی ھم .  را انجام دھدھا ھمان کارشمورد
 .  را بگیردنتاج ھا را مورد سوء ظن قرار دھد، و ھم اينکه اصًال بکوشد مچمو است



 4

مسلمانان و اسالم پژوھان . قرآن را برداشته ام و می خوانمفکر کنید . مثالی بزنم
در کدام سال ھای ی اين کتاب ) به معنی فصل ھا( ھا »آيه«  کم و بیش می دانند که

و . »فرود آمده اند«، در اصطالح و باور اسالمی،  و مدينه در مکه محمد بن عبداهللازندگی
 می گويند در »منابع «کهبر می خورم  آيه 60 که به سوره ای با گردشگری استدر اين 

.  است ـ نازل شدههسال ھشتم پیامبری محمد ـ يعنی وقتی که ھنوز در مکه می زيست
يکباره  الروم؟ چطور شد؟. م نھاده اندنا» سورة الروم«آنھا که قرآن را گرد آورده اند آن را 

فرو می  را در خود ذھنمکنجکاوی و  »چرا؟«کسی در من بیدار می شود و می پرسد 
 نخستین اين چند آيهء می بینم که ھمان به سوره بر می گردم و می خوانمش و. پیچد

رومیان در سرزمینی نزديک شکست سخت «: می دھندکنجکاوی ام را سوره پاسخ 
اين  و ، اما اهللا به آنھا کمک خواھد کرد و آنان بر دشمنان خود پیروز خواھند شد،اندخورده 

  ».د کردواقعه دل ھای مؤمنین را شاد خواھ
ء ين دو سه سورهنوشته اند که اشارهء امترجمین و مفسرين روبروی آيه، 

سال ھشتم پیامبری  (آن سالحوالی  به جنگی است که در »الروم«نخستین آيهء 
 بین شاھنشاھی ساسانی و امپراطوری روم شرقی ادامه داشته و به شکست )مدمح

تقويم را که نگاه می کنم می آيا حرف آنھا پايه ای ھم دارد؟ . حريف دوم انجامیده است
در آن سال اتفاق افتاده و  میالدی و اين جنگ واقعًا 617 آن سال مساوی است با  کهبینم

از دست رومیان به در آمده و  ، بعد از ششصد سال،یم اورشل طی آن وبه نتیجه رسیده
پس، نه نکته ای که اين آيه ھا بیان می دارند، نه اتفاق . به دست ايرانیان افتاده است

می توان به راحتی  ديگر اين سال را وجود حوادثافتادن شان در سال ھشتم بعثت، و نه 
 .  مورد ترديد قرار داد

» مؤمنین«در آن سال  ھمه گرفتاری ھا که وسط آنبعد از خودم می پرسم که در 
تفسیر « به فکر  يکباره شان اهللا چراست که داشته اند،»شعب ابیطالب «به شدهتبعید 

رومیان از ايرانیان اظھار خوردن  شکست ء از طريق پیغمبر خود دربارهوافتاده » سیاسی
 پیروزی ايرانیان غمزده و چرا دل ھای مؤمنان از شکست رومیان وو اصًال ؟ ه استدنظر کر

د؟ د با وعده ای اين دل ھا را شاد کنگرفته شده است که اهللا تشخیص داده که باياينگونه 
 يک مسابقهء با؟ مگر  استوجود داشته» رومیان«و » مؤمنان «يعنی، چه ارتباطی بین

 که اعراب بنی ھاشم طرفدار تیم رومیان باشند و از شکستش به طرف ھستیمفوتبال 
  ست تیم حريف غصه بخورند؟د

. آن را بیان کرده اند» ھمهء منابع« ياد نکتهء بديھی ديگری می افتم که و يکباره به
 سالگی در کاروان ھای 13از )  بوده ساله48که در آن سال (که محمد بن عبداهللا و آن اين

که در   ـا بار به آن طرف ھ ھاکار می کرده و ده) سوريه و لبنان کنونی(بین مکه و شام 
دھای  رفت و آمء در ھمه،و کاروان ھای مکه او يعنی،.  سرزده است ـدست رومیان بوده

مقاطعه  رومیانامتعهء بازرگانی  حمل و نقل در کار ، در واقع، و طرف بوده با رومیان،خود
خبر رسیده که ايرانی ھا شامات را از » شعب ابیطالب«به حاال و .  بوده اندکاران آنھا

تجارت پر رونق  کارآن است که  عنی حادثه آشکارا به مو اين.  به در آورده اندمیانرودست 
يکباره دلیل ناراحتی اينگونه است که . باشدبه پايان رسیده می تواند و درآمد مکیان 

 . برايم روشن می شود از آنان»رب العالمین«و علت دلجوئی » مؤمنان«
تا ) ء ھفتهء پیشم را تکرار کردماز مقالهو در واقع تکه ای (اين را نمونه آوردم 

 کدام در اين داستان به صحتبپرسم آنکس که از من زيرنويس و منابع مراجعه می خواھد 
دارد؟ من که نشانی را داده د حرف من شک کرده است؟ اينکه در قرآن چنین آيه ای وجو

رحمان «که حضرت  الی قرآنش را باز کند و ببیند  ـيکبار ھم شدهو ـ  برود ام، خودش
می گويم سال نزول يا . فرموده است يا خیر» الروم«در سورهء چنین سخنانی را » الرحیم

می  ی را که »کشف اآليات«اين آيات سال ھشتم بعثت است؛ قبول نداريد؟ برويد ھر 
می گويم اين سال با سال شکست يا . انواعش روی اينترنت پر است. ید نگاه کنیدخواھ
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اين سخن خاصی نیست که الزم باشد منبع .  مقارن است ارتش ساسانیروم در برابر
چه قبولش داشته باشید و (مراجعه ای بدھم؛ الی ھر کتاب تاريخ ساسانی را که باز کنید 

 ھای در کارواناز اوان جوانی می گويم محمد يا . اين تاريخ را به شما می دھد) چه نه
 شما يک منبع بیاوريد که بگويد چنین  داريدبین مکه و اورشلیم کار می کرده؛ اگر شک

  من استخود» اتاستنتاج«  حاصلمی ماندباقی از اين مقاله آنچه آنگاه، و . نبوده است
 . شان باشدمنبع مراجعه ی می تواند  تاريخھر کتاب و از حقايقی که نیاز به اثبات ندارند

 نیازمنبع مراجعه  به ، من ھای برای مظنه زدن حرف،شما من اين است کهباور 
 کنید تا بايد دقت. عقل و منطق و کنجکاوی احتیاج داريدکارگیری به بلکه بیشتر نداريد، 

يا  . ای گرفته ام»کارآگاھانه«ببینید که من از کنار ھم نھادن يک مشت بديھیات چه نتايج 
 ھای پشت  استداللتشخیص می دھد کهاين نتايج را می پذيريد و يا منطق شما 

 . اين ساختمان با آب دھان بھم چسبانده شده اندند و اجزاء نیستمچندان محکن شابند
، می کنم ھمهء پرھیزی که بايعنی، . من با مشکل ديگری ھم سر و کار دارمتازه، 

بايد جوابگوی توقعی می بینم  ، می کنم»اشاره«به نامی و کتابی فقط که  ھم وقتی
 نوشتم ،ز سقوط امپراتوری روم سخن می گفتم، وقتی ادو ھفته پیشمثًال،  .ديگر باشم

بکار  را » سقوط« کلمهء ، به ھنگام توضیح علل فروپاشی اين امپراتوری،اولین کسی که
 جوانی که نظر کاما بالفاصله دانشمند. 1776است، آن ھم در سال  »ادوارد گیبون«ه برد

 به تريج » نبوده اند) متمدن، پس،و( مردمی شھری اعراب شبه جزيره«من در مورد اينکه 
قبايش برخورده، بر می دارد و می نويسد که مشکل فالنی آن است که از منابع کھنه، 

روشن نمی سازد بیرحمانه  و ؛ استفاده می کندی مثل کتاب گیبونمنسوخ و دست دوم
ادوارد «آيا اينکه گفته ام . ء من از اين نوع منابع است»استفاده«که اشاره اش به کدام 

 کتابش را منتشر کرده؟ 1776 کلمهء سقوط را بکار برده؟ يا اينکه نوشته ام او در »گیبون
و، . ساخته اماللی را بر پايهء نظرات او مطرح استدنه  و گفته ای آورده ام   نهواال من از او

سفارش می کند که برای درک اوضاع جھان در پايان مقاله اش  خود اين جوان ، وقتیتازه
نمی  نه تنھا ی دھد بخوانیم می بینیم کهکتاب ھائی را که او لیست مساسانی برويم 

، محض نمونه، در می يابیم کهبلکه  ،کجای اين کتاب ھا به سخنان او ربط دارندگويد که 
  اخیر نیست و حتی کتابییمنبع مراجعهء دست اولھم  منابع مورد سفارش اويکی از 

 را ھم در ، جمھوری اسالمیز معامله گران باء يکی ا نوشته،االنتشار دربارهء ساسانیان
 .خود داردمیان 

  بلکهبابت ھا نیست، ھائی از اين قصدم پاسخگوئی يا گله گزاریدر اينجا البته 
 ـ بنظر من، ما تا ياد نگیريم که حرف طرفمان را خوب گوش کنیم ومی خواھم بگويم که، 

ھمچنانکه «و » به قول مارکس«ا  او چند ت ببینیم ھمهء حواسمان آن باشد کهدر عوض ـ
 راه بجائی  است،بکار برده» ھمانطور که گوردن چايلد می نويسد«و » ابن خلدون گفته

اعراب شبه جزيره بیابانگرد و خیمه « کسی نفھمد که وقتی می گويم اگر. نخواھیم برد
بته الو بعد ھم در داخل پرانتز اضافه می کنم که » نشین بودند و خوی شھری نداشتند

 ،منظورم چه کسانی است» نه ھمهء اعراب، از جمله اعراب ساکن ايران و بین النھرين«
دارد و شرح  می برقتی که  و را حل نخواھد کرد، آن ھم او با منھزار منبع مراجعه مشکل

اتفاقًا اعراب ساکن ايران و بین النھرين خیلی ھم « اينکه ارهءبدر نويسدمشبعی می 
در آنجا که،  من چه بايد بکنم؟ يا  براستی در چنین مواردی»!اندشھری و متمدن بوده 
 تا کندمی اشاره » منبع مراجعه «چندين و چندبه  ، نزده ام ھیچ کجاتوضیح حرفی که من

به چرا؟ احتماًال . »مان اجتماعی پیچیده ای بوده انداتفاقًا اعراب دارای ساز« که  نمايدثابت
  ھمراهشخص او گريزناپذير با پیشداوری و کوری تهء من او از نوش»قرائت« اين خاطر که

ساده خیلی ناپیچیده و قبايل عرب  انگار که من گفته باشم سازمان اجتماعی . استبوده
  جامعه شناسی ھم می داند که سازمان اجتماعی بدویاين را ھر بچه دانشجوی. است



 6

درد نکه اين سازمان پیچیده  بی آ، جوامع روی زمین ھم می تواند بسیار پیچیده باشدترين
 .بدوی بودن آن جوامع را درمان کند
  و منیشه چند نوع آدم ھستند که با نوع نوشته ھایمی خواھم بگويم که ھم

. کل دارند و من ھم نمی توانم برايشان کاری انجام دھم مشمسئلهء منابع مراجعهء آنھا
ل از بزرگان و منابع مراجعه يک دسته کسانی ھستند که خواستار آوردن گفتاوردھای مفص

 به دلشان نمی ء من»منبع مراجعه« و فاقد از کتاب ھا ھستند و حرف ساده و بی آرايش
 کاری ندارند و سر یيک دسته ھم کسانی ھستند که با منطق و استدالل آدم. چسبد

 به ،ه حکیمانھای با پوزخند،دم نشسته اند تا اشاره ای به نامی و منبعی شود تا آنھا
آری و باری، .  بپردازند،ن نام ھا و منابعن ھم از طريق حمله به آ آ،رشمردن نقاط ضعفب

 . و نخواھد کرد ھیچکدام از اين دو گروه را راضی نمی کند منمی دانم که نوشته ھای
 نه به اينگونه مقاله نويسی ھاقدرت اصًال  مھم اين است که بدانیم. مھم نیست
 می تواند ھا ساختمان استداللی آن احتمالیحاظ درستی که به ل،لحاظ تکیه بر منابع

 نیز در نقد اين ساختمان استداللی نھفته ھا واکنش مفید نسبت به آن، در نتیجه،باشد و
اگر شما با نظرات نويسنده ھمراه باشید آنگاه جستن منابع الزم برای اشارات . است

 را نپسنديد مخالفتتان اتن نظر و اگر آاله ھای او کار چندان مشکلی نیست؛مندرج در مق
شالوده بر  و  ھمراه بوده استدالالتی محکممفید خواھد بود که بادر صورتی برای ديگران 
ھمان ، نه بر ارائهء فھرستی که اجزائش فقط برای پر کردن ای منطقی استوار باشد
  .فھرست گرد ھم آمده اند
  که فريبد مواظب باشید حق داريشمادرست است که  نکته نیز در عین حال، اين

واقعیت تاريخی آنچنان گريزپا و شکل عوض کننده و پنھان چرا که .  نخوريدسنده را نويمن
 نادرست اما بظاھر )چیدن (=  با چینش که بھترين ھوش ھا را ھم می توانشونده است

درست آن است که در خواندن اينگونه مطالب تحلیلی مواظب  پس .منطقی آنھا فريب داد
 .دقیق باشیمو 

 را،  آموزش دھنده را، و اينگونه انتقاد محتاط و سخت گیرمن اينگونه نگاهباری  
دوست دارم زمانی که فکر می کنم داستانی که ساخته ام مستحکم و بی . دوست دارم

عیب است کسی از راه برسد و نشان دھد که اين خانه بر آب ساخته شده، يا مصالح 
جبران را  تکاپو بیافتم تا ضعف ھا بهو من، در مقابل، . د و نپاينده اندبکار رفته در آن ناکارآم

آن میانه ھم شمای خواننده، ھم اين در .  بر پا دارم، درست تر از پیش،کنم و خانه را
 چرا که حدس و گمان ھامان، خواھیم بودھمآورد انتقاد کننده، و ھم من نويسنده برنده 

 اينگونه .خی نزديک تر شده اندن، به حقیقت وقايع تاريستوارتر شدبه لحاظ منطقی تر و ا
 گذشته را به نفع آينده  ھمی خواننده، می توانیم دوشادوششمااست که ما، من و 

 . کنیمبازخوانی
ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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